KATA PENGANTAR
Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.
Dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.
BUANA adalah Badan Usaha Amal Nasyiatul Aisyiyah yang
merupakan

core

pemberdayaan

kewirausahaan

dan

ekonomi

perempuan muda Nasyiatul Aisyiyah. Dengan adanya BUANA ini kader
dan anggota Nasyiatul Aisyiyah bisa melakukan pemberdayaan dan
pengembangan kapasitas ekonomi untuk kelangsungan roda organisasi.
Semangat awal yang dibangun, bahwa dengan adanya BUANA ini maka
akan menguatkan pola kemandirian organisasi sehingga persoalan
pendanaan tidak lagi mengahambat laju organisasi, disamping secara
pribadi, hal ini juga memberikan penguatan dan mengembangkan bakat
yang ada. Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2016-2020 ini
memiliki kebijakan salah satunya untuk memandirikan organisasi dengan
adanya BUANA ditiap Pimpinan Wilayah minimal 1 BUANA. Kebijakan ini
dimaksudkan selain untuk memicu gerak organisasi juga bisa
memberdayakan perempuan baik anggota Nasyiatul Aisyiyah ataupun
tidak, sehingga para perempuan bisa berdaya dengan kemampuannya.
Saat ini ada banyak BUANA yang sudah tumbuh dan
berkembang dengan pesat, tidak hanya di level Pimpinan Wilayah,
bahkan banyak juga Pimpinan Daerah dan Cabang yang juga
menggalakkan BUANA. Impact yang dirasakan sangat menggembirakan,
dianataranya banyak perempuan yang terlibat dan bisa menambah
perekonomian mereka, begitu juga dengan pemasukan organisasi yang
juga bertambah. Namun tentunya masih ada beberapa yang juga sedang
akan berkembang dan bahkan memulai. Untuk itu Departemen Ekonomi

Pimpinan Pussat Nasyiatul Aisyiyah melakukan pendataan dan bahkan
beberapa kali melakukan kunjungan dalam rangka memetakan dan juga
melakukan pencermatan BUANA yang sudah berkembang. Kajian ini
akhirnya berbentuk buku BEST PRACTISE BUANA yang tentunya bisa
dijadikan contoh bagi tumbuh dan berkembangnya BUANA dipenjuru
tanah air. Dalam buku ini disajikan berdasarkan analisis yang dilakukan
yaitu bidang gerak BUANA, peran strategis BUANA dan juga manajemen
atau pengelolaan BUANA.
Akhirnya kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang turut
dalam penyusunan buku ini, terutama BUANA PDNA Bojonegoro, PDNA
Kendal, PWNA Sumatera Utara, PDNA Way Kanan Lampung, PDNA
Garut. Semoga kisah sukses dalam buku ini bisa menjadi motivator untuk
berkembangnya BUANA di PWNA, PDNA dan PCNA yang lain. Tentunya
masih ada beberapa kekurangan dalam buku ini, besar harapan menjadi
masukan yang membangun bagi kami.
Albirru manittaqa
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Nasyiatul

Aisyiyah

(Nasyiah)

adalah

organisasi

putri

Muhammadiyah yang memiliki keanggotaan maupun simpatisan yang
tersebar di seluruh daerah dan wilayah di Indonesia. Anggota Nasyiah
memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.Potensi
ini merupakan aset besar yang dimiliki Nasyiatul Aisyiyah. Potensi
tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan organisasi khususnya,
dan masyarakat Indonesia umumnya.
Gerak langkah Nasyiah sangat luas, baik di bidang sosial
kemasyarakatan, ekonomi, kesehatan,pendidikan, hukum, serta dakwah
dan pengkaderan.Untuk terus menggerakkan sebuah organisasi,
diperlukan biaya yang tidak sedikit, sementarasampai saat ini masih
banyak wilayah, daerah, cabang hingga ranting Nasyiatul Aisyiyah yang
tidak memiliki sumber keuangan yang mandiri. Salah satu langkah yang
bisa mendorong kemandirian organisasi Nasyiatul Aisyiyah adalah
dengan membangun kemandirian ekonomi organisasi melalui Badan
Amal usaha Nasyiatul Aisyiyah (BUANA). Untuk itu, pembentukan
BUANA yang sudah berjalan harus terus dilakukan evaluasi dan
monitoring secara berkesinambungan.
Dalam mendukung gerakan ini maka diperlukan upaya serius
salah satunya yaitu dengan menghadirkan buku pegangan “Best Practice
BUANA” bagi para praktisi BUANA. Hal ini dimaksudkan sebagai
percontohan dan sumber inspirasi bagi BUANA di seluruh Indonesia.
Selain itu, “Best Practice BUANA” juga sangat diperlukan untuk praktisi

BUANA. Berikut beberapa alasan mengapa buku panduan ini diperlukan
yaitu:
1. BUANA berkembang semakin banyak
2. Semangat mendirikan BUANA tinggi
3. Makin beragam jenis atau bidang usahanya
4. Memberikan gambaran BUANA yang sudah berjalan dan sukses
5. Memberikan tips dan trik sukses dalam menjalankan BUANA
6. Menjawab kebutuhan BUANA

B. BUANA SEBAGAI GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASYIATUL
AISYIYAH
BUANA adalah Badan Usaha dan Amal Nasyiatul Aisyiyah yang
merupakan suatu gerakan amal usaha Nasyiatul Aisyiyah untuk
mendukung tercapainya tujuan organisasi serta menjadi media dalam
merealisasikan program-program organisasi. BUANA dibentuk dengan
landasan Al-Quran dan Hadist serta landasan konstitusional, diharapkan
mampu memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi organisasi, bagi
kader-kader Nasyiatul Aisyiyah juga bagi masyarakat.
BUANA merupakan gerakan kewirausahaan Nasyiatul Aisyiyah
dalam rangka terwujudnya kemandirian organisasi. BUANA merupakan
wujud pemberdayaan potensi kader Nasyiatul Aisyiyah yang tidak
dibatasi pada bidang gerak tertentu, tetapi seluruh bidang yang menjadi
bidang gerak Nasyiatul Aisyiyah dalam berbagai program pemberdayaan
ekonomi, antara lain meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang
pendidikan, bidang kader, bidang komunikasi Informasi dan kehumasan,
bidang dakwah dan lain-lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan di
wilayah atau daerah masing-masing.

BUANA tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik itu di bawah
Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah, ataupun Cabang bahkan ranting.
Perkembangan dan jumlah BUANA selalu mengalami perubahan dari
tahun ke tahun yang disebabkan oleh berbagai dinamika maupun
kendala yang harus dihadapi oleh masing-masing BUANA. Meskipiun
demikian, semangat yang tinggi dimiliki oleh kader-kader Nasyiatul
Aisyiyah untuk mendirikan dan atau mengembangkan BUANA di tingkat
pimpinannya. Oleh karena itu, perbaikan sistem, manajemen organisasi
serta monitoring dan evaluasi tentunya harus selalu dilakukan sebagai
upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas BUANA.
Dalam mendukung gerakan ini diperlukan upaya serius. Salah
satunya dengan menghadirkan buku “Best Practice BUANA” ini, yang
diharapkan dapat menjadi sumber studi literasi dan mampu memberikan
gambaran tentang dinamika proses pembentukan BUANA serta tips dan
trik sukses mengelola BUANA, sehingga dapat memberikan arahan,
menjadi percontohan, dan sumber inspirasi bagi pimpinan Nasyiatul
Aisyiyah serta para praktisi BUANA di seluruh Indonesia.

C. PENTINGNYA KEWIRAUSAHAAN BAGI NASYIATUL AISYIYAH
Nasyiatul Aisyiyah merupakan organisasi non profit. Untuk
menjalankan roda organisasi diperlukan dukungan pendanaan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan, operasional, sarana prasarana organisasi,
maupun peralatan dan perlengkapan administrasi. Usaha yang selama
ini sering dilakukan sebagai upaya penggalian dana yang dilakukan
masih sebatas pengajuan permohonan dana kepada para donatur dan
atau pengajuan kerjasama dengan para sponsor. Oleh karena itu itu
dirasa perlu upaya lain untuk menambah sumber pendanaan, dan
berwirausaha menjadi pilihan yang tepat.

Menurut

Munawaroh

dkk

(2016),

Kewirausahaan

(enterpreuneurship) merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif,
kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam
rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau
kiprahnya. Kewirausahaan bertujuan untuk:
1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas
2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk
menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
3. Membudayakan

semangat,

sikap,

perilaku,

dan

kemampuan

kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan
unggul.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan
yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat
Zimmerer dalam Munawaroh, dkk (2016) menyatakan bahwa
kewirausahaan dapat memberikan banyak manfaat, yaitu:
1. Peluang untuk Menentukan Nasib Sendiri
2. Peluang untuk Melakukan Perubahan
3. Peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya
4. Peluang untuk Meraih Keuntungan
5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakan dan
mendapatkan pengakuan atas usahanya
6. Peluang untuk melakukan sesuatu yg disukai
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan wirausaha.
Banyak ditemukan ayat atau hadits yang mendorong umat Islam untuk
berwirausaha. Rosulullah SAW pun adalah seorang pedagang.
Begitupula istrinya, dan sebagian besar para sahabatnya. Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2017
menyatakan bahwa berdasarkan data BPS, rasio wirausaha di Indonesia

pada tahun 2016 sebesar 3,1 % dari jumlah total penduduk Indonesia
(Fauzi, 2017). Rasio ini sudah melebihi angka minimal yang menjadi
indikator kemajuan suatu negara yaitu sebesar 2% dari jumlah penduduk
di negara tersebut. Akan tetapi, rasio wirausaha ini masih kalah dari
negara-negara

tetangga

seperti

Singapura

(7%)

dan

Malaysia

(5%)(Munawaroh dkk, 2016). Oleh karena itu jumlah wirausaha masih
harus banyak ditingkatkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian
dan kemajuan Indonesia.
Saat ini, kewirausahaan semakin popular di kalangan anak muda
dengan ide-ide segarnya. Mereka memanfaatkan peluang usaha dan
potensi pasar di sekitarnya. Nasyiatul Aisyiyah sangat mungkin untuk
melakukan kegiatan wirausaha ini, dan dapat turut berkontribusi dalam
memajukan perekonomian negara. Salah satunya dengan membentuk
BUANA.
Nasyiatul Aisyiyah yang beranggotakan perempuan muda dan
secara struktural terdiri dari Pimpinan Ranting hingga Pusat dan tersebar
di seluruh Provinsi di Indonesia, merupakan potensi besar untuk
berwirausaha. Baik itu sebagai pelaku usaha maupun sebagai target
pasar. BUANA dapat memanfaatkan peluang-peluang usaha secara
umum maupun potensi-potensi yang dimiliki Nasyiatul Aisyiyah untuk
kembali memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi Nasyiatul
Aisyiyah.
BUANA diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan
sosial bagi Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi, warga Nasyiatul
Aisyiyah sebagai individu dan masyarakat umum yang lebih luas.
Manfaat berwirausaha dengan mendirikan BUANA antara lain:
1. Mencetak wirausaha dan para pelaku wirausaha baru, mulai dari
pemula hingga menjadi profesional.

2. Nasyiatul Aisyiyah menjadi lebih mandiri secara finansial, sehingga
kebutuhan operasional organisasi dapat terbantu meskipun belum
terpenuhi secara penuh dan tetap memerlukan dukungan dana dari
donatur maupun sponsor. Mandiri secara finansial juga akan
menjadikan Nasyiatul Aisyiyah lebih independen dalam melakukan
berbagai kegiatan.
3. Nasyiatul Aisyiyah dapat memberikan penghasilan bagi anggotaanggotanya, karena BUANA merupakan bidang usaha yang sangat
memungkinkan untuk melibatkan anggota-anggotanya sebagai
pengelola, maupun sebagai mitra usaha. Sehingga BUANA dapat
membuka lapangan kerja dan turut mensejahterakan warga
Nasyiatul Aisyiyah serta masyarakat.
4. Dengan adanya berbagai jenis BUANA dan produknya masingmasing, Nasyiatul Aisyiyah dapat saling memberikan manfaat
kepada pimpinan Nasyiatul Aisyiyah yang lain, atau kepada
anggota-anggotanya, maupun masyarakat yang lebih luas.
5. Memiliki BUANA adalah sebuah kebanggaan dan prestasi. Karena
Nasyiatul Aisyiyah menjadi punya nilai lebih di mata masyarakat. Hal
ini menunjukan bahwa Nasyiatul Aisyiyah turut andil dalam roda
perekonomian masyarakat dan negara.
6. Keberadaan BUANA di berbagai level pimpinan Nasyiatul Aisyiyah
yang

saling

mendukung

dan

memanfaatkan

potensi

akan

menciptakan gerakan pemberdayaan potensi kader Nasyiatul
Aisyiyah.

D. PERAN DAN STRATEGI BUANA
1. Peran BUANA
Berikut adalah beberapa peran yang bisa dilakukan oleh Badan
Amal usaha Nasyiatul ‘Aisyiyah:
a) BUANA sebagai sebuah institusi berperan untuk menggali,
menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan sumberdaya yang
dimiliki Nasyiatul Aisyiyah di berbagai bidang diharapkan sebagai
salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan di bidang sosial
dan ekonomi.
b) BUANA sebagai metode pemberdayaan dan pengembangan
masyarakat, dan sebagai sasaran dakwah Nasyiah.
c)

BUANA

sebagai

gerakan

ekonomi

Nasyiatul Aisyiyah

ikut

membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga
masyarakat bisa mandiri dan memiliki penghasilan.
d) BUANA diharapkan dapat menghasilkan pendapatan (income)
untuk mendukung kelangsungan hidup organisasi.

2. Strategi Perintisan dan Pengembangan
Dalam membangun dan mengembangkan BUANA, dibutuhkan
analisis sumber daya lokal, analisis kelayakan usaha, dan pilihan sumber
daya manusia. Berikut penjelasan proses perintisan dan pengembangan
BUANA.
a) Analisis Sumber Daya Lokal
Negeri ini diberi anugerah dengan aneka macam sumberdaya
alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Setiap Pimpinan
Wilayah dan Daerah memiliki keunikan dan keunggulan masing-

masing. Dalam merintis berdirinya BUANA perlu menganalisa ciri
khas, sumber daya lokal dan keunggulan daerah masing masing.
Sumber daya lokal Indonesia sangat beragam. Diseluruh wilayah
Indonesia banyak sekali tumbuh tanaman obat dan kayu karena
wilayah

hutan

Indonesia

adalah

hutan

tropis

sehingga

memungkinkan tanaman dan pohon tertentu tumbuh dengan baik.
Potensi wisata air dan kuliner yang sangat beraneka ragam, dapat
menjadi usaha yang menjanjikan. Sudah saatnya wilayah dan daerah
tidak menjual bahan baku saja, namun menjual barang setengah jadi
atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.
Menciptakan alat produksi juga menjadi peluang sehingga para
pengusaha tidak perlu lagi mengimpor alat-alat produksi.
b)

Analisis Kelayakan Usaha
Analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan proses

pemilihan bentuk usaha dan amal, analisis pasar, gaya hidup dan
pilihan lokasi. Berikut proses analisis kelayakan usaha.
1) Pilihan Bentuk Usaha dan Amal
Pilihan bentuk BUANA diupayakan berorientasi pada
layanan untuk penguatan ekonomi. Bertujuan mewujudkan
perluasan dan pengembangan potensi usaha anggota Nasyiatul
Aisyiyah, simpatisan, keluarga besar persyarikatan serta
masyarakat umum di sekitar lokasi BUANA sehingga berakibat
pada pengembangan dan perluasan usaha/kerja, khusunya bagi
sumberdaya perempuan.
Dalam menentukan bentuk usaha, kita bisa belajar dari
organisasi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang sudah matang
dan berpengalaman.Bahwa amal usaha yang paling mampu
bertahan adalah amal usaha di bidang pendidikan dan

kesehatan, contohnya universitas, sekolah, PAUD, klinik, rumah
sakit dll. Kini juga sudah bertambah lagi amal usaha lain yaitu di
bidang jasa keuangan berupa pendirian BMT di berbagai daerah.
Analisa ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan jenis usaha
apa yang akan dibidik oleh Nasyiatul Aisyiyah.
Tetapi tidak menutup kemungkinan usaha-usaha lain diluar
bidang pendidikan dan kesehatan serta jasa keuangan tidak
akan bertahan. Untuk itu, dalam menganalisa bentuk usaha yang
tepat, perlu diadakan studi banding ke berbagai daerah, untuk
melihat perkembangan BUANA yang paling berhasil agar bisa
menjadi pilot project di daerah lain, disamping juga melihat
potensi sumber daya alam dan manusia di setiap daerah.
2) Analisis Pasar
Pada dasarnya, analisa pasar dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar potensi pasar yang bisa dimanfaatkan oleh
pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Dengan bahasa
yang lebih sederhana, fokus utama analisa ini adalah pasar dan
peluang. Setiap pasar mempunyai peluang tersendiri dan
peluang itu bisa bermanfaat hanya jika dimanfaatkan sebaik
mungkin.
Analisa pasar dilakukan untuk menemukan peluang bisnis
dan potensi yang bisa dimanfaatkan. Besarnya potensi tersebut
bisa diukur dengan berbagai faktor, terutama penerimaan
konsumen terhadap suatu produk atau jasa di wilayah tertentu.
Bisnis bisa berjalan selama masih ada konsumen yang mau
membeli produk atau jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan
mereka.

Analisa pasar adalah faktor penting yang tidak boleh
dilewatkan sebelum melakukan usaha tertentu. Hasil dari analisa
tersebut akan sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar
potensi bisnis yang ada dan berapa lama suatu bisnis bisa
bertahan. Potensi ditentukan dari berbagai faktor seperti jumlah
konsumen yang mungkin berminat terhadap produk atau jasa
keuangan tertentu, gaya hidup, dan kebutuhan mereka.
3) Gaya Hidup (Life Style)
Gaya hidup juga bisa menjadi potensi tersendiri yang bisa
dimanfaatkan. Gaya hidup memang disesuaikan dengan
karakteristik atau kepribadian setiap individu, dan setiap orang
mempunyai standar tersendiri. Contoh usaha gaya hidup yang
bisa dicoba adalah salon muslimah, penjualan baju Muslim, dll.
Pengusaha juga bisa memanfaatkan kebutuhan hidup sebagai
peluang bisnis. Kebutuhan jauh lebih penting daripada gaya
hidup dan setiap orang rata-rata mempunyai kebutuhan yang
sama.
4) Pilihan Lokasi
Pemilihan lokasi suatu organisasi atau perusahaanakan
mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan tersebut
secara

keseluruhan.

Hal

ini

mengingat

lokasi

sangat

mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel, baik dalam
jangka menengah maupun jangka panjang (Heizer dan Render,
2004).
c) Pilihan SDM
1) Tenaga

pengelola

BUANA

dipilih

dan

ditetapkan

sepenuhnya oleh Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah di semua
tingkatan.

2) Pilihan

tenaga

pengelola

berorientasi

pada

asas

profesionalitas efesiensi, dan efektif.
3) Diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan
kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal
usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah
dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan
dari BUANA tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak
memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain
yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan,
kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap
berlebihan.

BAB II
BEST PRACTICE BUANA

A. KSPPS BTM Dinar Nasyiah I (Kategori BMT atau Koperasi)

Sejarah KSPPS Baitul Tanwil Muhammadiyah
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul
Tanwil Muhammadiyah (BTM) Dinar Nasyiah I merupakan salah satu
BUANA kategori BMT atau Koperasi yang terletak di Jawa Timur. BTM
Dinar Nasyiah I bergerak di bidang jasa khusunya Unit Simpan Pinjam,
melayani simpanan dan pembiayaan barang maupun jasa. BTM ini
berdiri sejak tahun 2003 sampai sekarang (kurang lebih sudah berusia
16 tahun).
Berawal dari pelatihan kewirausahaan bagi perempuan yang
diadakan oleh PWNA Jatim, RTL dari pelatihan tersebut PDNA
mendirikan sebuah amal usaha dibidang perekonomian dengan
membentuk 20 orang pendiri dan 5 orang pengurus yang diambil dari

anggota PDNA, setiap anggota menyetorkan simpanan pokok Rp.
100.000,- sebagai modal awal ditambah mendapatkan hibah dari PWNA
jatim sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga total modal awal untuk
mendirikan BTM sebesar Rp. 6.000.000,- pada saat itu tempat masih
berstatus sewa.
Dalam rangka pengembangan usaha maka ada beberapa tahapan
yang harus dimiliki yaitu:
1. Memiliki Tujuan, Visi, dan Misi yang jelas
2. Melakukan secara sadar dan terencana
3. Adanya

kerangka

evaluasi

untuk

menilai

keberhasilan

pengembangannya
Selain itu, BTM Dinar Nasyiah I juga membuat SOP yang dibuat sesuai
dengan kondisi KSPPS BTM Dinar Nasyiah I dan dibuat secara rinci
tahapan-tahapan program/produk.
KSPPS BTM Dinar Nasyiah I memiliki 4 orang pengelola, 5 orang
pengurus, 1 orang DPS (Dewan Pengawas syariah). Sedangkan untuk
proses rekruitmen secara lebih detail adalah sebagai berikut:
1. Pengurus dipilih melalui Rapat Anggota dimana tahapan pemilihan
sesuai dengan Anggaran Dasar, pengurus yang terpilih dilantik oleh
pejabat Dinas koperasi, masa kepengurusan satu periode 3-5 tahun.
2. Rekrutmen DPS (Dewan Pengawas Syariah) dilakukan melalui
penunjukan seseorang sesuai dengan syarat dan ketentuan serta
yang sudah memiliki sertifikat DPS.
3. Rekrutmen Pengelola berdasarkan surat lamaran yang ditujukan
pada ketua pengurus, kemudian ada tahapan-tahapan dari
pemanggilan, melakukan test tulis, test wawancara dan test
mengaji, penerimaan sebagai karyawan/pengelola kontrak selama

12 bulan, evaluasi selama 12 bulan memenuhi syarat akan
ditetapkan sebagai karyawan tetap.
Tahapan Pengelolaan KSPPS Baitul Tanwil Muhammadiyah

TAHAPAN PENEMUAN

TAHAP

IDE ATAU

MEMFORMULASIKAN

PERUMUSAN

TUJUAN USAHA

GAGASAN

TAHAP ANALISIS

TAHAP KEPUTUSAN

Gambar: Tahapan Pengelolaan Usaha BMT Dinar Nasiyah I.
Berikut merupakan penjabaran dari tahapan pengelolaan usaha
yang dilakukan oleh BMT Dinar Nasyiah I.
1. Tahapan Penemuan Ide atau perumusan gagasan
Pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan
misi,

mengidentifikasikan

peluang

dan

ancaman

eksternal,

menentukan kekuatan dan kelemahan internal
2. Tahap memformulasikan tujuan usaha
Menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi
alternatif dan memilih strategi tertentu untuk digunakan sehingga
ada hasil yang harus dicapai
3. Tahap analisis.

Tahap analisis ini meliputi aspek pasar, aspek manajemen,
aspek finansial. Berikut merupakan penjabaran dari aspek tersebut:
a) Aspek Pasar
Pasar yang diperoleh dengan melakukan periklanan menjual
produk-produk yang dimiliki, sehingga dapat di minati dan
dibutuhkan anggota
b) Aspek Manajemen
Keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh peranan
manajemen dalam pencapaian tujuan, yang menyangkut
fungsi-fungsi

manajemen

yaitu

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
c) Aspek Finansial
Sangat memerlukan modal baik dari sumber internal maupun
eksternal, ada beberapa cara untuk memperoleh modal
yakni

meminjam

kepada

antar

lembaga

keuangan,

perbankan, instansi pemerintah maupun dapat menghimpun
dana masyarakat
4. Tahap keputusan
Tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap yang krusial yang
harus dilalui dimana dapat dilakukan melalui proses analisis,
pemetaan dan simulasi dengan memperhitungkan berbagai
alternatif kemungkinan.
Pemasaran yang dilakukan agar BMT Dinar Nasyiah I lebih
dikenal oleh masyarakat secara lebih luas antara lain yaitu 1)
penyebaran brosur; 2) sosialisasi usaha kepada keluarga, tetangga,
teman, masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga; 3) melakukan
jemput bola; 4) gethuk tular dari satu orang ke orang yang lainnya;
dan

5)

melakukan

hubungan

baik

dengan

instansi

terkait/pemerintah,

perbankan,

lembaga2

keuangan

lainnya,

sekolah-sekolah, dan Rumah Sakit Muhammadiyah.
Table Analis SWOT BTM Dinar Nasyiah I

Strenght (kekuatan)

1. Bertujuan untuk

Weakness (kelemahan)

1.

Tingkat kemampuan dan

meningkatkan kesejahteraan

profesionalisme SDMnya yang

anggota dan bukan hanya

belum memadai, ini dapat saja

untuk mencari keuntungan

diakibatkan oleh kurangnya

semata

sosialisasi, pengenalan, dan

2. Bersifat terbuka dan sukarela,

pelatihan terhadap

tidak adanya paksaan
3. Kepengurusan yang

anggota/masyarakat
2.

Kesulitan mencari modal, ini

demokratis artinya masa

diakibatkan oleh iuran wajib

kepemimpinan ada batas

anggota yang sangat kecil

waktunya sesuai dengan

tidak sebanding dengan

Anggaran Dasar

pengeluaran untuk

4. SHU yang dihasilkan

pembiayaan kepada anggota,

dibagikan kepada anggota

belum lagi kurangnya

sebanding dengan jasa usaha

kesadaran anggota akan hak

masing masing anggota

dan kewajibannya dalam

5. Besarnya marjin/jasa yang

membayar iuran pokok dan

dibebankan tidak

wajib yang mengakibatkan

memberatkan anggota
6. Prinsip pengelolaan bertujuan

terganggunya system
3.

Lemahnya dalam pengelolaan,

memupuk laba/keuntungan

minimnya ide atau gagasan,

untuk kepentingan anggota

kurangnya pengetahuan bisnis
para pengelola KSPPS

4.

Kurang dalam penguasaan
tekhnologi, jika KSPPS bisa
dipromosikan lewat internet
mungkin saja KSPPS dapat
maju dan dapat bersaing
dengan badan usaha lainnya

5.

Kurangnya kerjasama antara
pengurus, pengawas dan
anggota, ini juga dapat
menghambat kemajuan
KSPPS

Dalam perjalanannya BMT Dinar Nasiyah tentu juga menghadapi
berbagai peluang dan tantangan. Peluangnya antara lain 1)
mendapat dukungan dari pemerintah, dalam hal ini KSPPS BTM
Dinar Nasyiah I pernah melakukan kerjasama permodalan dengan
mendapatkan jasa

yang

sangat

lunak/murah serta

pernah

mendapatkan dana hibah; 2) bermitra dengan perbankan, baik
dalam kebutuhan permodalan maupun penyimpanan dana; 3)
bermitra

dengan

masyarakat/pihak

III,

dalam

penyaluran

dana/pembiayaan dan penyimpanan dana. Sedangkan tantangan
usaha yaitu 1) persaingan pasar secara sehat, berlomba-lomba
dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota KSPPS; 2)
kualitas SDM, untuk meningkatkan dapat melalui pelatihan dan
pengembangan usaha baik manajemen, keuangan dan lainnya.
Setiap

tahun

ada

rapat

pembuatan

rencana

kerja

pengembangan usaha. Rencana pengembangan jangka pendek
yaitu menambah jumlah anggota, menambah omset, menekan
biaya-biaya, serta menambah layanan dengan baik kepada
anggota. Sedangkan, rencana pengembangan jangka panjang yaitu

meningkatkan

hubungan/mitra

dengan

instansi

pemerintah,

perbankan, Lembaga, atau masyarakat dalam hal permodalan,
menambah asset/kekayaan. Rencana diversifikasi usaha walaupun
secara sederhana, misal dengan menambah jumlah produk
simpanan dan pembiayaan kepada anggota.
Strategi Menghadapi Persaingan Usaha
Strategi yang dilakukan oleh BMT Dinar Nasiyah I dalam
menghadapi persaingan usaha yaitu sebagai berikut:
1. Harus memiliki SDM yang tangguh dan kompeten untuk
memanfaatkan peluang usaha dengan mengikuti pelatihanpelatihan atau memberikan sosialisasi kepada anggota tentang
perkoperasian.
2. Pembenahan masalah manajerial dan operasional KSPPS yang
selama ini masih menggunakan cara-cara tradisional harus
diganti dengan cara modern sehingga tidak kalah dengan badan
usaha lainnya.
3. Menambah

permodalan

melalui

kerjasama

dengan

pemerintah/perbankan/masyarakat/lembaga lainnya.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengembangan SDM yang dilakukan oleh BMT Dinar Nasiyah I
dalam menunjang usaha adalah sebagai berikut:
1. Memiliki pengelola yang baik,jujur dan amanah seperti sifat
Rasulullah karena ini merupakan investasi terbaik, jangan ragu
untuk membuat mereka nyaman bekerja, SDM yang bagus
memiliki tingkat pemasukan yang baik.
2. Menciptakan loyalitas, pengelola yang baik memiliki jiwa
loyalitas yang baik, bukan semata mata hanya untuk mencari

gaji, namun juga untuk sama sama membangun perkembangan
usaha KSPPS.
3. Menjaga kepercayaan, hubungan yang baik antara pengurus,
pengelola dan anggota haruslah dijaga dengan harmonis.
Sebagaimana yang terjadi dalam sebuha organisasi yaitu
kegagalan. BMT Dinar Nasiyah I juga pernah mengalami
kegagalan/kerugian yang signifikan yaitu ketika terjadi kerugian
usaha salah satu anggota, sehingga menimbulkan ketidaklancaran
dalam pembayaran, ini sangat mempengaruhi perkembangan
pendapatan dan menghambat kinerja di KSPPS.

TIPS SUKSES BISNIS DI BIDANG BMT
1
2
3
4
5

•KEMAUAN KERJA KERAS DAN DISIPLIN WAKTU

•KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN, DAN MENYENANGKAN ANGGOTA
•AKHLAK YANG BAIK, JUJUR DAN AMANAH
•YAKIN, TEKUN, SABAR, DAN TIDAK RAGU PASTI BISA
•MEMPERTIMBANGKAN SECARA MATANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

6

•MAU UPGRADE ILMU PENGETAHUAN MELALUI PELATIHAN, KURSUS, DAN
MEMBACA

7

•MEMPUNYAI AMBISI UNTUK MAJU, GIGIH BEKERJA DAN MENGHADAPI
TANTANGAN

8

•PANDAI BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK SEHINGGA MAMPU MENARIK
PERHATIAN ORANG LAIN

Perjalanan Panjang yang telah dialami oleh BMT Dinar Nasiyah
tentu melewati suka dan duka dalam menggeluti usaha tersebut.
Suka yang dilalui adalah bisa mengenalkan konsep syariah kepada
anggota dan bisa dijadikan sebagai ladang dakwah; bisa
bersilaturrahim dengan para anggota dari berbagai status social;

dan bisa membantu dalam menghidupi organisasi yang kita cintai.
Sementara itu, duka yang dialami adalah jika menemukan anggota
yang berkarakter tidak baik, karena akan menghambat usaha; dan
jika terjadi kemacetan/kerugian.
Harapan dari pengurus ke depan untuk BMT Dinar Nasiyah I
adalah bisa selalu istiqomah dalam memperjuangkan usaha dengan
konsep Syariah; bisa berkembang secara signifikan, berjalan
dengan lancar dan semata mata hanya mengharap ridlo dari ALLAH
SWT; dan memiliki SDM yang profesional dan berkualitas.

B. Buana NAMIRA-Kecap (Kategori Pemasaran Kuliner)

Sejarah Buana NAMIRA-Kecap
Usaha ini dirintis berawal setelah mengikuti pelatihan pembuatan
kecap kemudian timbul kesadaran untuk mengembangkan dalam
bentuk produk. Buana Kecap Namira sudah berjalan sejak 2 tahun
yang yang lalu.
Usaha ini bergerak di bidang penyediaan poduk kecap. Kecap ini
di berkembang usahany diawali dengan promosi di anggota NA
ranting,cabang dan Kabupaten, sering mengikuti pameran baik yang
diselenggarakan oleh NA maupun oleh UKM tingkat Daerah.
Akhirnya banyak dikenal orang. Kecap ini bebas pengawet dengan
berbahan alami rempah rempah berasal dari produk lokal
kecamatan Sukorejo seperti gula aren, garam, jahe, kluak, lengkuas,
serai dan pekak serta beberapa rempah local. Produk Kecap Namira
telah teruji dan terdaftar di badan kesehatan daerah, dengan NO
PIRT 206332402086223.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM

yang direkrut berasal dari pengurus NA Ranting dan

anggota NA ranting Kalibogor yang aktif dalam kegiatan NA dan
berminat mengembangkan usaha. Usaha ini dikelola bersama-sama
oleh rekan-rekan NA yang dipimpin oleh langsung PRNA Kalibogor
dan mendapat arahan dari PCNA bagian ekonomi. Buana Kecap
Namira dipasarkan kepada warga desa di Kalibogor, ke anggota NA,
Aisyiyah, Muhammadiyah baik di Ranting, dan cabang juga kami
pasarkan dan iklankan melalui facebook atau instagram. Namira
bekerjasama dengan UKM di Desa Kalibogor.
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Usaha
Kekuatan dan kelemahan dari usaha ini adalah anggota NA
Ranting yang cukup besar yang kurang lebih ada 80 orang tetapi
kami belum bisa membuat mereka semua tertarik menggeluti usaha
ini. Belum memiliki alat yang modern dan belum menemukan cara
pengepakan yang baik. Belum memiliki personel yang betul-betul
mau menekuni jalannya usaha dan pemasaran. Produk ini hanya
berproduksi ketika ada pesanan saja, dan belum memiliki jaringan
yang luas.
Peluang usaha ini cukup besar terlebih di bulan mendekati
lebaran akan tetapi tantangannya cukup besar pula karena belum
bisa bersaing dengan produk pabrik yg lebih besar. Dalam jangka
panjang Namira menginginkan alat yang lebih baik (modern) dan
dapatkan menghasilakan dalam jumlah besar dalam waktu yg
singkat. Berharap ada pembinaan langsung dari Pemerintah
maupun dari PPNA. Berharap bisa membuat kemasan yang aman
bila pengiriman luar kota atau luar pulau. Agar produk ini semakin
diminati oleh masyarkat luas, maka Namira selalu menjaga kualitas

produk dan pelayanan. Selain itu, dalam pengembangan SDM,
Namira selalu mengikuti pelatihan.
Pengalaman Kegagalan Usaha
Kegagalan paling signifikan yang pernah dialami oleh Namira
adalah ketika pesanan yang dikirimkan keluar kota rusak sampai
tempat tujuan. Hal ini tentu menjadi pukulan yang sangat telak bagi
Namira sehingga selalu mengupgrade kualitas kemasan produk dan
tetap menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan dengan cara
memenuhi pesanan dengan tepat, kemasan yang menarik.
Pengalaman yang menarik tentang suka dan dukanya adalah
sukanya bila pesanan banyak, dukanya bila tidak mampu memenuhi
semua pesanan karena perencanaan yang kurang tepat sehingga
banyak pemesan yang kecewa karena ditolak. Usaha ini bisa
berkembang lebih baik dan bisa bersaing dengan produk yang
serupa.

C. Buana Namira Egg Roll Mocaf (Kategori Produksi Kuliner)

Sejarah Buana NAMIRA Egg Roll
Usaha ini dirintis karena PCNA prihatin dengan keadaan
masyarakat di desa yang lebih suka mengkonsumsi produk
berbahan dasar import,sedangkan singkong yang merupakan hasil
petani hanya dihargai murah sedangkan kandungan gizinya tidak
kalah dengan gandum yang merupakan bahan import. Oleh sebab
itu PNCA memfasilitasi pelatihan pembuatan egg roll ke Gunung
Kidul. Setelah mengikuti latihan peserta pelatihan memulai
memproduksi egg roll mocaf. Usaha ini bergerak di bidang barang
khususnya produk kuliner dan sudah berdiri selama 4 tahun.
Egg roll mocaf ini di berkembang usahanya diawali dengan
promosi di anggota NA ranting, cabang dan Kabupaten, sering
mengikuti pameran baik yang diselenggarakan oleh NA maupun
oleh UKM tingkat Daerah. Akhirnya banyak dikenal orang. Produk

Egg roll Mocaf Namira telah teruji dan terdaftar di badan kesehatan
daerah, dengan NO PIRT 206332402086223.
Egg Roll Mocaf ini terbuat dari komposisi sebagai berikut yaitu
telur, Gula Pasir,Pengembang Kue,Terigu, Susu Bubuk, Tepung
Mocaf

(Tepung

Singkong

fermentasi),

Tepung

Kanji,

Mentega/margarin. Proses pembuatan Eggroll Namira antara lain
Campurkan telur, gula pasir, dan pengembang kue, kocok sampai
mengembang kurang lebih 15 menit.Kemudian masukkan terigu,
susu bubuk, tepung mokaf, dan tepung kanji aduk sampai rata.Lalu
masukkan mentega cair aduk sampai rata.siapkan cetakan lalu
panaskan.Tuang

adonan ke dalam cetakan panggang dibolak-

balik.Gulung adonan selagi masih panas dengan menggunakan
tusuk sate, angkat kemudian dinginkan.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM direkrut dari pengurus NA Ranting dan anggota NA ranting
Kalibogor

yang

aktif

dalam

kegiatan

NA

dan

berminat

mengembangkan usaha. Usaha ini dikelola bersama-sama oleh
rekan-rekan NA yang dipimpin oleh langsung PRNA Kalibogor dan
mendapat arahan dari PCNA bagian ekonomi. Egg Roll Mocaf
Namira dipasarkan kepada warga desa di Kalibogor, ke anggota NA,
Aisyiyah, Muhammadiyah baik di Ranting, dan cabang juga kami
pasarkan dan iklankan melalui facebook atau instagram. Namira
bekerjasama dengan UKM di Desa Kalibogor.
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Usaha
Kekuatan dan kelemahan dari usaha ini adalah anggota NA
Ranting yang cukup besar yang kurang lebih ada 80 orang tetapi
kami belum bisa membuat mereka semua tertarik menggeluti usaha
ini. Belum memiliki alat yang modern dan belum menemukan cara

pengepakan yang baik. Belum memiliki personel yang betul-betul
mau menekuni jalannya usaha dan pemasaran. Produk ini hanya
berproduksi ketika ada pesanan saja, dan belum memiliki jaringan
yang luas.
Peluang usaha ini cukup besar terlebih di bulan mendekati
lebaran akan tetapi tantangannya cukup besar pula karena belum
bisa bersaing dengan produk pabrik yg lebih besar. Dalam jangka
panjang Namira menginginkan alat yang lebih baik (modern) dan
dapatkan menghasilakan dalam jumlah besar dalam waktu yg
singkat. Berharap ada pembinaan langsung dari Pemerintah
maupun dari PPNA. Berharap bisa membuat kemasan yang aman
bila pengiriman luar kota atau luar pulau. Agar produk ini semakin
diminati oleh masyarkat luas, maka Namira selalu menjaga kualitas
produk dan pelayanan. Selain itu, dalam pengembangan SDM,
Namira selalu mengikuti pelatihan.
Pengalaman Kegagalan Usaha
Kegagalan paling signifikan yang pernah dialami oleh Namira
adalah ketika pesanan yang dikirimkan keluar kota rusak sampai
tempat tujuan. Hal ini tentu menjadi pukulan yang sangat telak bagi
Namira sehingga selalu mengupgrade kualitas kemasan produk dan
tetap menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan dengan cara
memenuhi pesanan dengan tepat, kemasan yang menarik.
Pengalaman yang menarik tentang suka dan dukanya adalah
sukanya bila pesanan banyak, dukanya bila tidak mampu memenuhi
semua pesanan karena perencanaan yang kurang tepat sehingga
banyak pemesan yang kecewa karena ditolak. Usaha ini bisa
berkembang lebih baik dan bisa bersaing dengan produk yang
serupa.

D. Kebun Buah Jambu Madu (Kategori Pertanian)

Sejarah Buana Kebuh Buah Jambu Madu
Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas.
Salah

satu

bidang

yang

menarik

untuk

dibahas

adalah

pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Sebenarnya, banyak
fakta yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan
seringkali menjadi pihak tertinggal. Padahal, terdapat dua indikator
keberhasilan pembangunan. Yang pertama, akses dan kontrol akan
pembangunan bisa dilakukan atau didapatkan perempuan dan lakilaki. Yang kedua, hasil pembangunan bisa diterima oleh perempuan
dan laki-laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan, baik di
areal publik atau domestik.
Salah satu kemandirian yang mesti dimiliki perempuan adalah
kemandirian secara ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh
Kartini seabad lalu, bahwa tiap perempuan diharapkan mampu
mandiri secara ekonomi, agar dirinya mempunyai posisi yang sama

dengan kaum laki-laki dalam hubungan domestik, keluarga, dan
lingkungan sosial.
Sebagai organisasi perempuan, Nasyiatul Aisyiyah mempunyai
peran dalam membuka peluang, kesempatan, dan akses dalam hal
pemberian penguatan dan optimalisasi peran permpuan dalam
bidang ekonomi bukan hanya sebagai wirausaha bagi individuindividu, tetapi juga wirausaha bagi sekelompok perempuan. Salah
satunya adalah mengeliatkan kembali peran BUANA (Badan Usaha
Amal Nasyiatul Aisyiyah) dan peran pengusaha Nasyiah melalui
APUNA (Asosiasi Pengusaha Nasyiatul Aisyiyah). Oleh karena itu,
diperlukan penguatan dalam pembuatan, pengembangan dan
pengelolaan BUANA.
Belum dimilikinya BUANA oleh Pimpinan Wilayah Nasyiatul
Aisyiyah Sumatera Utara, menjadikan kami lebih termotivasi agar
terciptanya BUANA oleh PWNA Sumatera Utara yang bergerak
dibidang Pertanian, yaitu terciptanya “Kebun Buah Jambu Madu”
Milik PWNA Sumatera Utara. Maka dengan ini kami telah mendirikan
dan Lounching telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di
Gedung Dakmah Muhammadiyah PWM Sumatera Utara.

Anaisis Kalayakan Usaha
Jambu Madu Hijau merupakan salah satu varietas jambu air
madu unggulan yang tergolong istimewa. Jambu Madu Hijau atau
juga terkenal dengan Jambu Madu Deli Hijau memiliki keunggulan
yang tedapat pada rasanya yang super manis. Ditambah lagi
dengan bentuknya yang super (besar) dan mengkilap, yang
membuat setiap orang yang melihatnya tidak sabar untuk mencicipi
buah ini. Tanaman Buah Jambu Air Madu Hijau memiliki kombinasi
tingkat kemanisan jambu air tertinggi di Indonesia mencapai 12,415,5 brix. Buah jambu ini juga Memiliki buah yang besar (200 300
gr/buah), serta dalam buah jambu air ini memiliki kandungan tinggi
vitamin C (210,463 mg/ 100 gr).
Budidaya Jambu Madu Hijau saat ini menjadi tren di seluruh
penggemar jambu di Indonesia karena rasanya yang manis yang
mencapai 12,4-15,5 brix. Maka untuk itu menghasilkan Jambu Air
madu yang berkualitas maka memang harus betul-betul mengetahui
cara budidaya jambu madu yang benar karena pada prinsipnya
Perawatan Tanaman Buah Jambu Madu Hijau ini tergolong mudah,
dalam 1 tahun bibit Jambu Madu Hijau ini sudah mulai belajar
berbuah. Jambu Madu Hijau juga dapat berbuah tanpa mengenal
musim.

Tanaman

ini

dapat

didibudidayakan

dalam

pot

(Tabulampot), dapat dipanen raya sebanyak tiga kali dalam 1 tahun.
Selain itu juga mampu berbuah sebanyak 30 kg/pohon dalam 1
tahun.
Bagi yang memiliki lahan terbatas, Budidaya Jambu madu
dengan

penanaman

di

polibag

dapat

dilakukan

untuk

mengoptimalkan produksi. Namun, bagi yang berlahan luas, tidak

ada salahnya menanam langsung di tanah. Toh sudah terbukti
jambu madu tetap berbuah manis meski ditanam langsung di tanah,
Untuk menghasilkan buah jambu air yang segar, manis, lebat,
dan warnanya bagus ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan
bisa dikategorikan ke dua macam, yakni faktor eksternal dan faktor
internal. Faktor eksternal diantaranya adalah iklim/cuaca/musim,
kondisi geografis tempat menanam buah jambu air, curah hujan,
angin dan lain sebagainya. Sedangkan faktor internal yang
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil buah jambu air diantaranya
adalah perlakuan kita terhadap tanaman, termasuk di dalamnya
adalah penyiraman, pemupukan, perontokan, penyiangan hama,
penyemprotan dan lain sebagainya.
Untuk faktor eksternal tentunya kita tidak perlu mengubahnya,
tetapi menyikapinya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Semisal
pada saat musim penghujan maka tidak perlu kiranya menyirami tiap
hari tetapi bisa dua atau tiga kali sehari saja. Dalam usaha agar buah
jambu air berbuah seperti yang diharapkan maka tidak bisa lepas
dari proses awal pertama kali menyiapkan bibit buah jambu air,
menyiapkan media tanam sampai ke tehnik penanaman buah jambu
air.

Cara Budidaya Buah Jambu
Cara budidaya yang dilakukan di Buana Kebun Buah Jambu
Madu milik PWNA Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
1. Pemupukan
Pemupukan jambu air dilakukan kurang lebih tiga bulan
setelah masa tanam. Setelah itu tiga bulan kemudian perlu
diadakan pemupukan lagi. Pada saat pemupukan kedua ini
pemupukan berupa pupuk kandang seperti kotoran kambing
sebanyak 15 kg, ditambah dengan TS sebanyak 100-150
gram. Takaran ini diberikan lagi 3-4 bulan berikutnya, dan
diatahkan bagi satu pohon saja atau satu pot.
2. Aplikasi Pemberian Pupuk Kandang
Pupuk

kandang

yang

telah

disiapkan

kemudian

dibenamkan dalam media tanam di dalam pot secara merata.
Pupuk TS dibenamkan juga tetapi cukup di bagian pinggiran
dalam pot. Setelah pemberian pupuk, pot langsung disiram
sampai merata basahnya. Lantas penyiraman rutin dilakukan
setiap pagi hari kalau kebetulan waktu itu tidak turun hujan.
Meski media tanam menggunakan pupuk kandang,
pupuk organik masih tetap diperlukan dalam menanam bibit
tanaman. Sampai umur 2 tahun, setiap 4 bulan, tambahkan
NPK (15:15:15) sebanyak 25 gram per drum. Sejak umur 3
tahun dan seterusnya, setiap drum diberi 100 gram NPK
(15:15:15). Caranya, benamkan pupuk NPK sedalam 10 cm,
lalu siram hingga cukup basah
3. Penyiraman dan Penggemburan Media Tanam
Secara spesifik, merawat tanaman buah jambu air
terutama

yang

menggunakan

media

pot

harus

memerhatikan beberapa faktor. Pertama, untuk penyiraman
di musim kemarau sangat diperlukan. Minimal sekali dalam
sehari agar pohon jambu air tidak dehidrasi. Jika penyiraman
menggunakan air PAM, yang biasanya mengandung kaporit,
sebaiknya endapkan dulu semalam dan esoknya baru
disiramkan.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya, usahakan benarbenar jangan sampai air siraman menggenang lebih dari 12
jam. Genangan air bisa merangsang timbulnya penyakit
busuk akar. Penyiramannya juga tergantung musim, saatnya
musim panas minimal sehari sekali, begitu juga sebaliknya.
Waktu penyiraman pagi bisa dilakukan sebelum pukul 09.00
dan sore sesudah pukul 16.00.
Kemudian masalah yang kedua adalah penggemburan.
Usahakan media tanam bibit tanaman tidak memadat.
Pemadatan media biasanya terjadi karena penyiraman yang
berlebihan.

Setelah

itu,

lakukan

penggemburan

menggunakan sekop kecil. Hati-hati, jangan sampai Anda
merusak akarnya. Berikutnya penggantian tanah.
4. Pemangkasan Daun Jambu
Cara perontokan ialah dengan membuang daun pada
tiap ranting pohon. Daun yang disisakan hanya 4 lembar saja
yang berada di pucuk -pucuknya. Pekerjaan ini dilakukan
pada saat kondisi tanaman sedang sehat dan subur.
Perontokan ini berfungsi untuk merangsang pohon jambu
berbuah.
Selain perontokan daun juga bisa diterapkan tehnik
pemangkasan. Tujuan pemangkasan di sini adalah di

samping untuk membentuk habitus (kanopi) tanaman agar
tampak pendek, juga agar cabang dan pertumbuhannya
seimbang. Pemangkasan perdana dilakukan saat tanaman
berumur kurang dari setahun, atau tinggi batang sekitar 75100 cm dari permukaan drum.
Cara

pemangkasan

adalah

untuk

pemangkasan

perdana, pilih 3 cabang primer. Bila panjang cabang primer
mencapai 50 cm, pangkas ujungnya hingga tumbuh cabangcabang sekunder. Pilih hanya tiga cabang sekunder per
cabang

primer.

Selanjutnya,

pangkas ujung

cabang

sekunder sampai tumbuh cabang tersier, dan pilih hanya tiga
cabang tersier. Dari ketiga cabang tersier inilah akan terjadi
pembungaan dan pembuahan
5. Penyemprotan ZPT
ZPT adalah zat pengatur tumbuh.

Penyemprotan

dilakukan setelah tanamnya kuat dan sehat. Penyemprotan
ZPT dilakukan setelah pemupukan lanjutan pertama. Saat
penyemprotan sebaiknya dilakukan saat udara tidak panas.
Penyemprotan itu dilakukan selang 2 minggu sekali kalau
udara dan kesehatan pohon memungkinkan, dengan takaran
1 cc Atonik per 1-2 liter air. Disamping itu tanaman sudah
tentu tidak lupa disiram air kecuali kalau hujan turun. Selain
disemprotkan Atonik, jambu air disemprot insektisida
pembasmi serangga, takaran 2 cc per liter air. Pada umur
setahun, sejak ditanam, jambu air biasanya sudah dapat
berbuah.
Adapun tujuan dari berdirinya dan pemasaran Buana Kebun
Buah Jambu Madu milik PWNA Sumatera Utara adalah:

1. Dimilikinya Badan Usaha Amal Milik Nasyiatul Aisyiyah
(BUANA) “Kebun Buah Jambu Madu”
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha miliki Nasyiatul
Aisyiyah yang lebih mandiri.
3. Menjadikan usaha ini sebagai produk wirausaha unggulan bagi
PWNA Sumatera Utara
4. Adanya kebun buah jambu madu yang dapat menjadi peluang
bisnis berwirausaha untuk menghasilkan profit sebesarbesarnya untuk PWNA Sumatera Utara.
5. Adanya kebun buah jambu madu yang dapat menjadi kebun
buah penelitian dan pembelajaran buat sekolah lapang bagi
murid SD/SMP/SMA Muhammadiyah dan Umum.
6. Adanya kebun buah jambu madu yang dapat menjadi kebun
buah wisata untuk dikunjungi warga Muhammadiyah/Aisyiyah/
Ortom dan masyarakat umum.
Usaha ini mudah dikenal dan terus disosialisasikan dengan
seluruh keluarga besar Muhammadiyah/Aisyiyah/Ortom,, maka
strategi yang kami lakukan dengan meneruskan usaha ini dengan:
1. Promosi Produk Kebun Buah (Stand, Bazar, Acara pertemuan
dan promosi keliling).
2. Promosi Kebun Buah untuk dikunjungi dan menjadi sekolah
lapang bagi murid sekolah.
3. Pemasaran buah jambu madu di Outlet.

SWOT BUANA KEBUN JAMBU
Kekuatannya (Strenght)
1. Belum dimilikinya kebun buah

Kelemahan (Weakness)
1. Tempat usaha yang

sebagai tempat sekolah lapang

representative serta

bagi anak sekolah

kerjasama dengan

2. Bernilai jual karena merupakan
buah yang penuh nilai gizi dan
menarik
3. Memiliki lahan penanaman

lembaga yang belum
dimiliki
2. Modal untuk
pembuatan dan

bekerjasama dengan PD

pengembangan kebun

Pembangunan di Medan Zoo

buah
3. Tenaga kerja untuk
perawatan dan
pemeliharaan

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threath)

1. Mudah dikembangkan karena

Meyakinkan pasar tentang

perawatan dan pemeliharaan

produk dan sekolah lapang

yang tidak terlalu rumut
2. Memiliki pangsa pasar warga
Muhammadiyah/Aisyiyah/Ortom
3. Memiliki sekolah untuk menjadi
mitra sebagai sekolah lapang
dari sekolah-sekolah
SD/SMP/SMA Muhammadiyah/
Aisyiyah dan Umum

Pengembangan BUANA Kebun Buah Jambu Madu
Salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan usaha ini
adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak Medan Zoo (PD.
Pembangunan Kota Medan). Berikut merupakan kesepakatan
kerjasama dengan pihak tersebut:

1

• Kebun Buah milik PWNA Sumatera Utara
sebagai Mitra Binaan Darma Wanita PD.
Pembangunan Kota Medan

2

• MoU Pemakaian tempat “Kebun Buah Jambu
Madu: seluas 25 m x 20 m selama 4 tahun
pemakaian.

3

4

• Setiap pengunjung Kebun Buah menjadi
pengunjung Medan Zoo.
• Pengunjung Kebun Buah adalah Warga
Muhammadiyah/ Aisyiyah/Ortom, Sekolah
SD/SMP/SMA Muhammadiyah/ Aisyiyah dan
Umum, sebagai pengunjung dari sekolah
lapang.

JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN
Pembuatan
Pembibitan
Jambu Madu

Sekolah Lapang

Pengisian Media
Tanam dan
Pembibitan Bibit

Pemasaran
Produk

Pemindahan
Tanaman ke
Lokasi Kebun
Buah

Pemeliharan dan
Pemupukan

Pemodal Kebun Buah Jambu Madu

PENGURUS PWNA SUMUT YANG INGIN MENJADI PEMODAL
Kewajiban: 1) Berinfak Rp. 75.000,-/tanaman; 2) Berpartisipasi merawat tanaman.
Hak: 1) Mendapat hak nama pada label 1 tanaman tiap polibagnya; 2) mendapat
hak memetik sendiri panennya (1 kg)

WARGA MUHAMMADIYAH/AISYIYAH/ORTOM/UMUM
Kewajiban: 1) Berinfak Rp. 100.000,-/tanaman;
Hak: 1) Mendapat hak nama pada label 1 tanaman tiap polibagnya; 2) mendapat
hak memetik sendiri panennya (1 kg)

E. Buana Tali Kur Garut (Kategori Non Kuliner)

Sejarah BUANA Tali Kur
Buana Tali Kur Garut bernama Macrame ini sudah berdiri sejak
6 tahun yang lalu. Dikelola oleh Siti Nuraeni Ahmad dan
beralamatkan di Jalan Merdeka No. 28 Garut, Jawa Barat. Tali Kur
ini bergerak di bidang produk barang. Awal mula usaha ini dirintis
karena mudah dijalankan mengingat bahan mudah didapat dan
teknik pembuatan mudah dipelajari.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pola rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan
tergolong unik karena ini handmade rekruitmen pengrajinnya
lumayan sulit, dari pengalaman 4 mengadakan pelatihan per
pelatihannya terdiri dari 50 orang. Dan yang dapar menyelesaikan
tasnya hanya 30 persen dan yang mampu melanjutkan sampai
mandiri hanya 10 persen.

Pengembangan Usaha BUANA Tali Kur
Pengembangan usaha yang dijalankan oleh Buana Tali Kur
Garut yaitu sebagai berikut: 1) mengikuti pelatihan; 2) menyediakan
bahan; 3) melakukan proses pengerjaan; 4) pemasangan furing dan
finishing; 5) pengemasan atau packaging; dan 6) pemasaran. Selain
itu, usaha ini juga sudah memiliki SOP dalam pengerjaan produk ulai
dari awal sampai selesai.
Pemasaran yang dilakukan oleh Buana Tali Kur Garut ini
tergolong cukup bagus. Mereka menggunakan relasi dan jejaringnya
bagus hampir di tiap kota ada Komunitas Macrame, dengan
teknologi sekarang ini menjalin jejaring usaha semakin mudah
termasuk usaha Macramé.
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Usaha
Kekuatannya produk yang tidak musiman kapan pun bisa
diterima,

dan

produknya

bisa

digunakan

semua

usia.

Kekurangannya produk yang tidak bisa di produksi secara masal.
Peluangnya sangat bagus karna usaha kerajinan sedang digalakan
pemerintah juga. Tantangannya rekruitmen pengrajin dan produk
yang sulit diproduksi secara besar. Buana Tali Kur Garut memiliki
rencana pengembangan jangka panjang dan pendek.
Strateginya

menghadapi

persaingan

usaha

peningkatan

pelatihan dan diadakan secara kontinu atau berkelanjutan. Untuk
menunjang usaha harus diadakan pelatihan secara kontinu dan
dikelola secara profesional seperti kursus serta bersinergi dengan
pemerintah untuk diadakan sosialisasi Kewirausahaan.
Pengalaman Kegagalan
Dalam perjalanannya, Buana Tali Kur belum pernah mengalami
kegagalan atau kerugian secara signifikan. Tips sukses usaha ini

adalah kerjasama dengan banyak pengrajin tentunya pengrajin yang
sudah memenuhi standar kualitas. Perjalanan usaha ini tidak bisa
lepas dari suka dan duka. Sukanya adalah banyak pesanan malah
bayar duluan. Sedangkan dukanya adalah ketika banyak pesanan
ngerjainnya dikebut sendiri sampai sakit tangan dan badan akhirnya
sakit dan minimal seminggu nggak bisa ngerjain apa-apa. Harapan
kedepannya adalah Nasyiah bisa memfasilitasi kursus kontinu
sehingga menghasilkan banyak pengrajin.
Produk Buana Tali Kur Garut

F. Buana Koffie’NA Kopi-Lampung (Kategori Perkebunan)

Sejarah BUANA Konffie’NA
Koffie’NA merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang
produk olahan kopi di Lampung. Usaha ini sudah didirikan sejak 3
tahun yang lalu yaitu pada tahun 2016. Pada mulanya, usaha ini
dimulai dari pemanfaatan hasil kebun kopi milik pribadi dimana hasil
penjualan produk di gunakan untuk operasional PAUD- Nasyiatul
Aisyiyah di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelolaan SDM yang dilakukan oleh Koffie’NA yaitu dengan
merekrut anggota Nasyiatul Aisyiyah. Hal ini dilakukan karena usaha
ini dijadikan untuk mewadahi kader. Selain itu, Koffie’NA juga
digunakan untuk pengkaryaan kader agar bisa meningkatkan
kualitas hidupnya.

Proses Produksi
Proses produksi kopi secara langsung diambil dari hasil kebun
petani dan diproses sesuai prosedur yang sudah ada. Sampai pada
tahap akhir akan dilakukan pengemasan (packing). Setelah dikemas
lalu Koffie’NA akan dipasarkan melalui media social, rekan sesame
persyarikatan Muhammadiyah, dan masyarakat umum. Jaringan
yang sudah dibangun yaitu Dinas Indag, Dinas Koperasi dan UKM,
dan Persyarikatan Muhammadiyah Daerah.

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Usaha
Dalam perjalanan usaha

yang sudah dimulai Koffie’NA

melakukan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity,
Threath). Strenght (kekuatan) yang dimiliki yaitu ketersediaan bahan
baku kopi sangat melimpah karena berada didaerah perkebunan
kopi. Weakness (kelemahan) yaitu modal usaha terbatas, peralatan
produksi masih sangat sederhana (manual). Opportunity (peluang)
adalah usaha kopi olahan sangat menjanjikan dan pangsa pasarnya
semua kalangan lapisan masyarakat dari pedesaan maupun
perkotaan baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan Threath
(tantangan) adalah banyak pelaku usaha sejenis yang memiliki
peralatan bagus serta modern dan didukung dengan modal usaha
yang memadai.
Rencana Pengeambang Usaha
Rencana pengembangan usaha yang dibuat oleh Koffie’NA
terdiri dari jangka pendek dan jangka Panjang. Rencana jangka
pendek yaitu pengadaan alat produksi yang lebih modern serta
higienis sera mencari modal usaha untuk operasional produksi.
Mulai dari pembelian bahan baku, kemasan, dan sarana promoi
produk. Selain itu mengurus administrasi dan legalitas produk ke
dinas

terkait.

Sedangkan,

rencana

jangka

panjang

yaitu

pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, dan
memperluas pemasaran dalam maupun luar negeri.
Strategi yang dilakukan Koffie’NA dalam menghadapi persaingan
usaha yaitu menjaga mutu dari rasa dan kualitas. Kopi yang diambil
hanya benar-benar Kopi Petak Merah dari jenis Robusta. Koffie’NA
juga mengembangkan SDM melalui pelatihan bagi karyawan dalam
proses pengelolahan kopi, manajemen personalia dan marketing.

Selain itu, dalam upaya mengembangkan jaringan dengan
mengikuti komunitas petani kopi dan pengusaha kopi.
Selama perjalanan sampai saat ini Koffie’NA telah mengalami
suka, dan duka. Pengalaman suka yang dialami yaitu senang bisa
bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan duka yang dialami adalah
ketika produk kita tidak di anggap oleh orang lain serta mendapat
cibiran.

Terlebih

kita

membawa

label

Persyarikan

(Ortom

Muhammadiyah) dan menjadikan beberapa orang/warga enggan
membeli produk kita. Kerugian yang pernah dialami oleh Koffie’NA
secara signifikan adalah saat pertama kali karena masih awan
tentang pengolahan kopi.
Meskipun mengalami kendala tetapi Koffie’NA tetap berjalan
tetap dengan niat awal yaitu berusaha, beramal dan berdakwah
mengenalkan Persyarikatan Muhammadiyah ke masyarakat melalui
produk usaha karena masih ada beberapa warga masyarakat yang
belum mengenal Muhammadiyah. Harapan Kami kedepan produk
olahan Kopi “Koffie’NA“ bisa dikenal dan diminati masyarakat luas.
Serta mengembangkan usaha produk olahan makan yang lain
karena di lingkungan sekitar kami sangat banyak potensi yang bisa
dikembangan/di produksi. Misalnya: pisang, singkong, buah, padi
jagung dan masih banyak lagi.

G. Buana Satu Padi Berbahagia (Pimpinan Daerah Nasiyatul
Aisyiyah Kulonprogo)

Sejarah BUANA Satu Padi Berbahagia PDNA Kulonprogo
Berawal dari usulan bidang kewirausahaan untuk menjadikan
Nasiyatul ‘Aisiyah (NA) mandiri secara finansial sehingga mampu
memenuhi kebutuhan keuangan organisasi dan tidak selalu
bergantung pada donatur. Maka dibuatlah BUANA ini yang langsung
dibawahi Pimpinan Daerah Nasiyatul Aisiyah (PD NA) Kulon Progo
yang bernama BUANA Satu Padi Berbahagia. Nama ini diambil dari
dari logo NA sendiri yaitu padi.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Proses manajemen SDM yang dilakukan oleh BUANA Satu Padi
Berbahagia adalah dengan menilai siapa yang mampu dan mau
mengurusi usaha, kemudian ditawarkan. Selain itu, BUANA ini juga
tidak membuat pelatihan khusus untuk pengelola BUANA. Hal ini
dikarenakan sulitnya para pengelola untuk bertemu. Untuk

mengantisipasi hal itu, maka yang dilakukan adalah memperjelas
jobdesk masing-masing, dan setiap bulannya ada laporan minimal
via WA.
1. YEONA (Youth Event Organizer Nasyiatul ‘Aisyiyah)

Berawal dari bidang kader, untuk menampung berbakai
bakat dan minta anggota, membuat program Bakmiseo
(Bakat minat, seni, olahraga) yang akhirnya melahirkan
YEONA (Youth Event Organizer Nasyiatu Aisyiyah). Usaha
ini dilaunching bersamaan dengan Osahi (Maret 2019).
Pada mulanya YEONA diarahkan sebagai event
organizer karena sering membuat kepanitiaan,jadi ingin
sekalian dibisniskan. Lalu merambah ke outbond training,
MC, live music dan bekerjasama dengan AMM. Sekarang
lebih fokus di outbond training. Kendalanya adalah SDM.
Pesanan job banyak, tapi jumlah personel nya tidak
mencukupi. Karena kebanyakan job yang masuk itu tidak pas
hari libur, para pengelola juga bekerja di tempat masingmasing dan tidak selalu bisa izin dari tempat kerja nya.

Relasi di miliki oleh YEONA antara lain sebagai berikut
PAUD, SD, TPA dan AUM. YEONA saat ini masih belum
dipromosikan online, baru dari mulut ke mulut. Pernah ada
yang menawarkan kerjasama untuk membuatkan proposal
pemasaran dan ditawarkan kemana-mana. Tapi saat ini
SDM nya belum siap.
Dalam menjalankan usaha YEONA ini, kami melakukan
analisis mengenai keadaan usaha kami untuk memetakan
kelemahan, kelebihan, peluang, dan tantangan. Berikut
merupakan analisisnya a) Kekuatan: banyak personel dari
AMM yang menguasai ountbond training; b) Kelemahan:
tidak ada personel yang fokus sebagai trainer, hanya
sebagai sambilan, karena pekerjaan sebagai trainer hanya
berkala; c) Peluang: order banyak; d) Tantangan: saingan
ada otbond trainer yg sudah besar dan professional.
Saat ini YEONA belum bekerjasama dengan tempat
tertentu untuk lokasi outbond, kebanyakan mengikuti
costumer mau outbond dimana, atau ditempat yang bisa
disewa untuk outbond. Sebenanrnya persaingannya belum
banyak, karena belum banyak outbond training di Kulon
Progo, jadi pangsa pasarnya masih banyak.
Dalam pengelolaan SDM, YEONA tidak ada pelatihan
khusus bagi anggota karena personel kebanyakan dari
kader-kader yang sudah terbiasa dengan pelatihan. Suka
dan duka yang dialami yaitu awal-awal banyak yang order.
Tapi karena personel tidak tersedia, banyak tawaran yang
ditolak sehingga promosi terhenti.

2. Pangkalan Gas Al Birru

Berawal dari tawaran PDM Kulon Progo agar PD NA
bekerjasama

dengan

pertamina

Agen

Pertamina

Kulonprogo. Hal ini mendapat respon baik dari pengurus PD
NA, namun terdapat kendala yaitu tidak punya modal karena
yang diperlukan sekitar 12 juta. Akhirnya, ada anggota yang
bersedia memberikan modal dengan sistem sharing profit
dengan PDNA sehinga terbentuknya Pangkalan Gas Al
Birru.
Anggota-anggota PD NA diperbolehkan menjadi reseller
dengan modal tabung kosong dan sistem cash and carry. PD
NA tidak ikut mengelola.hanya dapat laporan bulanan saja.
Meskipun keuntungan dari usaha ini dibatasi harga agen,

tapi usaha ini yang memberikan pemasukan paling rutin ke
PDNA. Kuota tabung gas dalam 1 bulan 100 tabung.
Pangkalan Gas Al Birru sudah berjalan hampir 1 tahun.
Produk ini tidak hanya dijual untuk kader saja, tetapi juga
dijual untuk kalangan umum karena termasuk kebutuhan
sehari-hari.

BAB VI
PENUTUP

Panduan ini bersifat umum dan fleksibel sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan masing-masing wilayah/daerah. Namun
demikian

keluwesan

panduan

ini

hendaknya

diterapkan

tanpa

meninggalkan aturan dan prinsip organisasi. Oleh karena bentuk BUANA
beragam disetiap wilayah/daerah maka diharapkan wilayah dan daerah
membuat aturan teknis masing-masing dan dikomunikasikan dengan
pimpinan Nasyiatul Asiyiyah diatasnya. Pengaturan pengelolaan
disesuaikan dengan kondisi dan bentuk masing-masing BUANA.
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